
Odkiaľ sa berie šťastie?
Človek bol stvorený pre lásku, preto potrebuje

milovať a byť milovaný. Keďže tieto túžby sú 
hlboko zakorenené v ľudskom srdci, iba ich

napĺňanie môže urobiť človeka šťastným. 
Každá nevera sebe sa človekovi vypomstí,

preto nebuďme prekvapení, keď je k nám život
neláskavý. Pátrajme po príčinách nedorozumení,

rozpadu vzťahu a hľadajme riešenie.
Budúcnosť si môžeme naplánovať jasne a múdro

iba vtedy, ak poznáme cestu, ktorá nás 
doviedla k súčasnosti.

Priateľský záväzok (na podporu Centra života mladých)
Symbolický príspevok za vypočutie CD nahrávky je
podľa vášho uváženia aspoň 15,-Sk. Ak si ho mie-
nite napáliť, takisto vás prosím o dodržanie tohto

priateľského záväzku a šírenie tejto informácie medzi
ostatných poslucháčov. Obal s grafikou nájdete na

stránke www.hudakcd.sk, môžete si ho stiahnuť.
Ďakujeme za pochopenie a vašu pomoc mladým.

Originál CD za dobrovoľný príspevok aspoň 80,-Sk
si môžete objednať na adrese UPC v Košiciach.

Mgr. Pavol Hudák

Na ďalšom CD nájdeš aj toto:
• Človek potrebuje hľadať svoju tvár, chrániť

svoj dar lásky.
• Masturbácia vzniká u chlapcov z telesnej,

u dievčat z citovej slabosti. Prvé „nie“ je
najťažšie, každé ďalšie je ľahšie. A najväčším
víťazstvom je víťaziť nad sebou.

• Ženy, vy môžete liečiť sexualitu muža. 
Pri cudnej žene spoznáva muž, aký je mocný,
pri necudnej, aký je slabý.

• Dievča, v čom spočíva tvoja krása? V tom,
že si iná ako on. Predstav si, žeby ste 
na rande zistili, že nie ste opační. Trapas…

• Kto si myslí, že bude mať rád a pritom nikdy
nevyroní slzu bolesti, veľmi sa mýli.

• Ideál je maják, ktorý ukazuje smer. Ideály
potrebujeme preto, aby sme nestroskotali na
skalách života. Nikto nie je dokonale ideálny.
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Moje svedectvo
„Veľmi pekne ďakujem za Púť radosti. Napriek tomu, že ja som na nej nebola, 

významne ovplyvnila môj život.
Od svojich pätnástich rokov som žila necudným, prázdnym životom. Vystriedala
som štyroch chlapcov a s každým z nich som žila sexuálne. Domnievala som
sa, že to bolo z lásky. Bolo, ale z inej – telesnej. Stále som si myslela, že Boh
sa nejako pomýlil, keď nám dal prikázanie čistoty. Jednoducho, verila som,
že moje konanie je správne, že to, čo ponúka televízia, časopisy a obchody,
je naozajstný život.
Ale až dnes večer som pochopila… Jeden kamarát, ktorý bol na Púti radosti,

mi odovzdal vaše posolstvo o čistej láske. Teraz vidím, že je to úplne inak.
Veľmi ľutujem, že som tých štyroch chlapcov naviedla na zlé a že som im dala

nesprávny návod na život. Už dlhší čas sa modlím za odpustenie tohto hriechu.
Všetko som veľmi úprimne oľutovala a cítim, že pre Boha je práve toto podstatné.

Idem rozdávať tú obrovskú radosť a úľavu.
Tento môj list môžete použiť ako svedectvo a budem veľmi rada, ak ním pomôžem aj iným.

Ešte raz – ďakujem.“

Centrum života mladých
Táto oáza ticha a modlitieb vzniká v slovenskej

dedinke Vysoká nad Uhom, rodisku Anky
Kolesárovej. Prichádzajú tu stovky mladých, 

dokonca aj z iných krajín, na stretnutia a du-
chovné obnovy pre mládež. Cieľom týchto

stretnutí je správne tlmočiť pojem láska a prosiť
za čistotu mladých, aby sa mohli slobodne
rozhodnúť pre povolanie či vytvoriť pevné

manželstvá a zdravé rodiny. Mnohí ľudia tu za-
žívajú obrátenia a uzdravenia z citových zranení.

Púte radosti sa konajú štyrikrát v roku:
1. vo februári (na Valentína), 2. v máji, 

3. cez letné prázdniny (veľká púť) 
a 4. v novembri.

Bližšie informácie dostanete v košickom UPC.

Adresa:

Univerzitné pastoračné centrum
Alžbetina 14, 040 01 Košice
tel/fax: 055/6255953
e-mail: upcke@post.cz; www.upcke.rcc.sk

Ľudová banka Košice, č. ú.: 4350168514/3100

FOTOREPORTÁŽ
z XIII. Púte radosti –

máj 2002



Obsah CD

01… Oslovenie, úvod …02:11
02… Predstavy o šťastí …00:54
03… Materiálne, zmyslové 

a duchovné nasycovanie …10:38
04… Môže láska stroskotať? …08:12
05… Falošné tváre lásky …06:49
06… Úžasné zistenie …00:30
07… City, dozrievanie lásky …07:32
08… Vzájomné dopĺňanie 

muža a ženy …02:23
09… Základné typy ľudí …02:24
10… O homosexualite …13:43
11… Hypersexualita …06:31
12… Klavírna meditácia …03:21

Celkový hrací čas …65:08

Sériu Prečo láska stroskotáva tvorí spolu 5 titulov:

CD1 Rodina – spoločenstvo lásky
CD2 Milovať a byť milovaný
CD3 Telesná a citová sexualita
CD4 Tri etapy lásky
CD5 Otázky a odpovede

Na produkcii tohto CD sa sponzorsky podieľali:
DATACOM, s.r.o., Hlavná 26, Košice
VO: Kvety, darčeky Ginka M., s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice
Tlačiareň Juraj Kušnír, Sabinovská 55, Prešov

Pavol H
udák

M
ilovať a byť m

ilovaný
< prednášky zo série Prečo láska stroskotáva

>

CD2

Pavol H
udák

M
ilovať a byť m

ilovaný
< prednášky zo série Prečo láska stroskotáva

>

CD2


